OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE PYŠEL
č. 1/2016
Požární řád
Zastupitelstvo obce Pyšel se na svém zasedání dne 22. 6. 2016 usneslo vydat na základě § 29 odst.
1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a dále §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdější předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Požární řád obce Pyšel upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci v souladu
s § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ve znění pozdější předpisů.
Článek 2
Základní ustanovení
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce Pyšel je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných
hasičů obce (dále jen „SDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami
(v souladu s Požárním poplachovým plánem Kraje Vysočina):
JPO Pyšel, kategorie V;
JPO Pyšel - Vaneč, kategorie V.
2) K zabezpečení úkolů podle odst. 1 projedná zastupitelstvo nejméně 1x ročně stav požární
ochrany v obci. Zastupitelstvo také projedná stav požární ochrany v obci vždy po mimořádné
události se vztahem k požární ochraně.
3) Nejméně jednou ročně provede velitel SDH, nebo osoba jím pověřená, kontrolu dodržování
předpisů o požární ochraně. Termín kontroly bude předjednán se starostou, všechny
orgány a zaměstnanci obce jsou povinni být kontrole nápomocni.
Článek 3
Činnosti a objekty zvláště ohrožené rizikem vzniku požáru
1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje
konání veřejně přístupných akcí na veřejných prostranstvích, při kterých dochází
k manipulaci s otevřeným ohněm.
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Pořadatel těchto akcí je povinen jejich konání nahlásit na obecním úřadě obce Pyšel
nejméně 2 dny před jejich konáním.
2) Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) Objekt DVP Pyšel – řídí se vlastními bezpečnostními pokyny
Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v této vyhlášce.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v této vyhlášce
Článek 5
Jednotka SDH
Obec Pyšel zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů :
1. Pyšel; kategorie: V; počet členů: 12
Vybavení:
1 x požární vozidlo typu Avia 30 DA 12
2x PPS 12
Plovoucí čerpadlo Niagara
Řetězová motorová pila Stihl
2x dozimetr
4x vysílačka
2. Pyšel – Vaneč; kategorie: V; počet členů: 9
Vybavení:
1x zásahové vozidlo Lada Niva s přívěsným vozíkem
1x PPS 12
Plovoucí čerpadlo
Členové jednotky SDH obce se při vyhlášení požárního poplachu bez prodlení dostaví do požární
zbrojnice na adrese Pyšel 127, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
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Článek 6
Zdroje vody
1) Nad rámec nařízení kraje obec stanovila následující zdroje vody pro hašení požárů:
a) Přirozené: Řeka Oslava ve Vanči, rybník Horní, Dolníček, Podkovák
b) Umělé: požární nádrž na návsi, požární nádrž Rybníček na výjezdu z obce směr Pozďatín
2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů (§ 7
odst. 1 zákona o požární ochraně).
3) Vlastník pozemku či příjezdové komunikace k těmto zdrojům vody je povinen zajistit volný
příjezd pro požární techniku. Pokud vlastník umožní užívání pozemku či komunikace třetí
osobě, je povinen na ni přenést i tuto povinnost.
4) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit
obci:
a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které
mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále
předpokládanou dobu těchto prací,
b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití
k čerpání vody pro hašení požárů.
4) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro
hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru
příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce SDH a HZS
Kraje Vysočina.
Článek 7
Ohlašovny požárů
Obec Pyšel zřizuje následující ohlašovny požárů:
Obecní úřad Pyšel, Pyšel 52 tel. 606 044 255
Tyto ohlašovny jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna Požárů“.
Požár lze také hlásit na tísňové linky 150 nebo 112.
Článek 8
Vyhlášení požárního poplachu
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1) Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je
vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza
– 25 sec. tón).
2) V případě nemožnosti vyhlásit poplach pomocí sirény se poplach vyhlašuje hlášením
obecního rozhlasu.
3) V případě, že ani to není možné, vyhlásí požární poplach zaměstnanci obecního úřadu jiným
vhodným způsobem.
Článek 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

……………………………………………..

……………………………………………..

Mgr. Martina Brestovská, starosta

Karel Plecitý, místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
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